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Hierbij dien ik namens mijn cliënt, de familie M. Giezen, Ninaberlaan 11, 7447 te Hellendoorn een 
zienswijze in op het ontwerp van het bestemmingsplan "Duivecate-Reggedal". 
De zienswijze betreft twee punten. 

1. Reactie Inspraak 
Cliënt kan zich niet verenigen met onderstaande beantwoording van de inspraakreactie, zoals deze is 
opgenomen in de Inspraaknota, die als bijlage is opgenomen in de Toelichting van het 
bestemmingsplan. 

De bijgebouwen op het perceel Ninaberlaan 11 zijn gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Het meest noordelijke deel wat nu als opslag dient, is vergund als oplag voor brandstoffen in 1956. 
Het later aangebouwde kippenhok was reeds vergund in 1950. Sinds eind jaren tachtig is een deel 
van het verbouwde bijgebouw verhuurd aan verschillende bewoners. Er kan worden geconstateerd 
dat hier sprake is van een bijgebouw dat verbouwd is tot een voor wonen geschikt gebouw..Het 
bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om bijgebouwen te gebruiken als deel van de woning mits 
deze zijn gelegen binnen de woonbestemming en niet een zelfstandige wooneenheid zijn. Daar is in 
dit geval ons inziens sprake van. Het gebruik past dus binnen de bestemming. 

De gemeentelijke reactie en dan met name het cursieve-onderstreeote gedeelte is niet in 
overeenstemming met de toelichting en de regels en zal daarom tot problemen leiden bij de exploitatie 
en mogelijke toekomstige verbouwingen van de recreatiewoningen. Mogelijk dat de intentie van de 
gemeente wel is zoals verwoord, maar die intentie is niet verwoord in de toelichting en/of de regels en 
is dus niet objectief toetsbaar en daardoor afhankelijk van een persoonlijke interpretatie. 
De tekst van de reactie lijkt betrekking te hebben op aan de woning aangebouwde bijgebouwen, 
waarin b.v. een slaapkamer is ondergebracht. De recreatiewoningen zijn niet aan de woning 
aangebouwd, voorzien van alle noodzakelijke en zelfstandig bruikbare voorzieningen voor verblijf en 
zijn daarom in de ogen van cliënten zelfstandige wooneenheden. De regels spreken in de specifieke 
gebruiksregels van artikel 24.6 over "het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige (vakantie)woning". 
Dit gebruik wordt strijdig geacht met de bestemming. Het begrip "zelfstandig" is niet gedefinieerd en 
daardoor niet objectief toetsbaar en daarmee is de reactie van de gemeente niet te toetsen aan de 
regels. 

Cliënt verzoekt u het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat de recreatiewoningen op de juiste 
juridische wijze worden geregeld. 
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2. Toegewezen bestemming 
Cliënt kan zich niet verenigingen met de toegewezen bestemming "Wonen - 2". Deze is niet in 
overeenstemming met de werkelijke situatie. 
Het onderscheid tussen "Wonen - 1" en "Wonen - 2" is o.a. dat bij " 1 " kleinschalige bedrijfsactiviteiten 
zijn toegestaan voor zover ze op de verbeelding zijn weergegeven. Cliënt heeft een klussenbedrijf 
waarvoor het grootste deel van het bijgebouw wordt gebruikt als opslagruimte voor materiaal voor de 
werkzaamheden die hij elders op locatie uitvoert. 
Door de toegewezen bestemming is het gebruik niet in overeenstemming met het bestemmingsplan, 
terwijl uit het plan blijkt dat dergelijke activiteiten juist positief bestemd zullen worden. Nu valt het 
gebruik onder het overgangsrecht. 
Opvallend daarbij is dat de naastgelegen woning wel die bestemming heeft, terwijl daar geen sprake is 
van kleinschalige bedrijfsactiviteiten. Mogelijk is hier sprake van een omwisseling van de bestemmingen 
"Wonen - 1" en "Wonen - 2". 

Cliënt verzoekt u het bestemmingsplan zodanig aan te passen dat de uitgeoefende bedrijfsfunctie op de 
juiste juridische wijze wordt geregeld. 

Bijgaand treft u een uittreksel van de relevante regels aan. 

Overigens wil ik u er op wijzen dat de op internet gepubliceerde documenten in het kader van de Wet 
bescherming persoonsgegevens geanonimiseerd hadden moeten worden. Op basis van deze wet en 
volgens een na de invoering van de Wro door VROM uitgegeven informatiebrief, mogen alleen de op 
het gemeentehuis ter inzage liggende documenten van NAW-gegevens voorzien zijn. 
U wordt verzocht bij een volgende versie daar rekening mee te houden. 

f) 
Vriendelijke groet/ / 

CeesOrteleéV / / 
DjrerctêuV '1.1 / - - ' 
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Uittreksel Regels 

Artikel 1 Begrippen 

In deze regels wordt verstaan onder: 

m. bijgebouw: 
een gebouw dat of een overkapping die in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 

vv, woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk 
huishouden; 

Artikel 23 Wonen - 1 

23.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'wonen - 1 ' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen; 
b. aan huis verbonden beroepen; 
c. kleinschalige bedrijfsactiviteiten, indien ter plaatse aangeduid met 'specifieke vorm van wonen -

kleinschalige bedrijfsactiviteiten'; 

d. water; 
e. de instandhouding van de uiterlijke verschijningsvorm van waardevolle/karakteristieke objecten, 

zoals die blijkt uit de maatvoering, dakvonn en situering, voorzover deze objecten ter plaatse zijn 
aangeduid als 'karakteristiek'. 

Artikel 24 Wonen - 2 

24.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wonen; 
b. aan huis verbonden beroepen; 
c. water. 

24.6 Specifieke gebruiksregel 

Als gebruik in strijd met de bestemmingsomschrijving wordt in elk geval aangemerkt het gebruik van 
bijgebouwen als zelfstandige (vakantie)woning. 
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Gemeentebestuur Hellendoorn - Zienswijze Giezen, Ninaberlaan 11 te Hellendoorn 

Van: "Cees Ortelee" <cees@close-up-ro.nl> 
Aan: <info@hellendoorn.nl>, "Gerard Fikken" <g.fildten@hellendoorn.nl> 
Datum: 11-3-2011 14:06 
Onderwerp: Zienswijze Giezen, Ninaberlaan 11 te Hellendoorn 
Bijlagen: Zienswijze Giezen op BP Duivecate-Reggedal.pdf 

Geacht college, 

Hierbij (bij gebrek aan een werkende fax) alvast per e-mail de zienswijze namens de heer M. Giezen, Ninaberlaan 
11 te Hellendoorn, op het ontwerpbestemmingsplan "Duivecate-Reggedal". De analoge versie wordt aan het eind 
van de dag afgegeven/in de brievenbus gedaan. 

Vriendelijke groet, 

Cees Ortelee 

CLOse-Up RO-Advies B.V. bestaat op 24-04 

jaar 

Rijssensestraat 91 
7442 MS Nijverdal 
T.: 0548-625006 
F.: 0548-620593 of 0842-223664 (fax in e-mail) 
M.: 06-51978076 
E.: info@close-up-ro.nl 
I.: www.close-up-ro.nl, www.bestemmingsplanhulp.info, www.ruimte-voor-ruimte.nl 
KVK 08143754 Enschede 
B: ABN-AMRO 49.28.88.779 of ING 2753058 
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